
 

 
 

 
סיבות עובדות ושימוש במלכודות דבק למכרסמים להלן ס לאסור "קבות מגמת המשרד להגהבע

 .ובטיחותו הציבור לשמירה על בריאות זול ונגיש ,באמצעי יעיל מדוע רצוי להמשיך בשימוש
 

 .בהיותם מעבירי מחלות וזיהומיםסיכון בריאותי לאדם ו יםמזיקחולדות ועכברים מהווים  .1
 

יש להלחם בנגיעות הפושה , מגוריובסביבת האדם ו כמזיקיםמאחר והמכרסמים הוגדרו  .2

האמצעים הבטיחותיים שתמש בכל יש לה, במלחמה כמו במלחמה. והאדם וסביבת גורימב
 .כדי להדביר את המזיק ולמנוע נזקים בריאותיים לאדם םיוהיעיל

 

העלול לשאת  ,מסוכן למזיקביחס  "נייםאהומ"השימוש במונחים  זם וטיפשיגמו, לא ברור .3

 .השחורההמגפה  –להזכירכם  .לפגוע בבריאות הציבורו מחלות וזיהומים
 

 ?יותר  "ניותאהומ"המכרסם או שוברת את מפרקתו  עורפות ראשמלכודות קפיץ  .4
 

י הציבור והמדבירים "מלכודות דבק מסוגים ובגדלים שונים נמצאים בשימוש נרחב ע .5

 .נוחים לשימוש ללא הוראות מיוחדות ואמצעים נוספים .המקצועיים
 

 .יר שווה לכל נפשחקלות להשגה ובמ  ,"טמבוריה"בכל  זמינותהמלכודות , השימוש נפוץ .6
 

 .תחרות רבה לתועלת הצרכנים .םרבים ברחבי העול( יצרנים )מקורות  .7
 

עדר חומרי רעל ולכן בטוחים לשימוש בכל מקום אפשרי בהיתרון גדול של מלכודות הדבק  .8
 .ב"רשתות שיווק וכיוצ, חנויות מזון , מוסדות חינוך, כולל גני ילדים

 

יש להשתמש אך ורק במלכודות דבק באזורי , משרד הבריאות –פ דרישות שירות המזון "ע .9

 (ב "ריזות למזון וכיוצא, הסעדה, מפעלי מזון) יצור מזון 
 

 .תיקנים, נחשים, לטאות, נוספים כגון ציפורים מזיקיםבמלכודות דבק  ניתן ללכוד  .11
 

הן לא בטיחותיות , בתוצאה, בלשון המעטה"  אסטטיות"בנוסף להיותן לא , מלכודות קפיץ  .11
 .ואף מסוכנות במיוחד מאחר והקפיץ חזק עד כדי סכנה לשבירת אצבעות במיוחד לילדים

 

ואין מצריכות מרחב תנועה חופשית , דות הדבק ניתנות להצבה במקומות צרים ונמוכיםמלכו .12
ניתן לקפל ולהתאים , מלכודת דבק .של מנגנון הלכידה כפי שקורה במלכות בית או קפיץ

 .בדרכי התנועה של המכרסמיםלמיקום יעיל 
 

 (. באחסון מתאים ) לא מתקלקלות ומחזיקות מעמד לאורך זמן  .13
 

 .קל להחלפה והצבה מחדש, שימוש חד פעמי זול ונח .14
 

לכידת המכרסם במקום נגיש וידוע בניגוד לשימוש ברעל כאשר אין אפשרות לצפות מראש  .15

הצורך לאתר ולסלק את המפגע , היוצרות סירחון מהפגר , המוות של המכרסם. מקוםאת 
 .כרוך לעתים במאמץ גדול

 

 .כ מכילות ריח המהווה גורם משיכה למכרסמים לאורך זמן"מלכודות הדבק בד .16
 

מאפשרות להחזיק מלאי , תופסות נפח קטן יחסית, המלכודות ארוזות בצורה קומפקטית .17

 מלאי לשעת חירוםחשוב כ .לות נמוכהבע, בכמות לפי הצרכים
 

 (גרמניה , דנהול)למעט מדינות בודדות  מדינות העולם כלמותרות לשימוש ב  .18
 

ית יליצור בעיה בטווח היותר רחוק כדוגמת בע ,םרגוני החיות למינא ,האם ניתן ליפי הנפש .19
 ? פ החוק "עוהרחקה אך אסורים בלכידה  ,מטרדו בריאותי, מפגע תברואיהחתולים המהווים 

 ? האם לא איבדנו כל פרופורציה ? נעלם השכל הישר 
 

ראוי לתת בידי האזרח את חופש הבחירה בין חיסול מטרד והסרת מפגע ו נכוןהאם לא  .21
   ?בתחום מגוריו מסוכן ונפוץ  למזיקביחס  "הומאני"ת לבין להיו ובריאותלוסכנה 

 ? יסי בנושא שולילא הגזמנו בשימוש בחקיקה להגבלת חופש בחירה בס


